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På nettet kan du finde bladet via
vores hjemmeside. Her finder du
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din
postkasse.

Formanden har ordet

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 150 eksemplarer.
Deadline for nr. 3/2017 er
onsdag den 14. juni 2017.

Vi har startede året med fuldt tryk. Vi
har afholdt Klubmesterskaber, Østævne og DGI Nordsjællands pistol–
mesterskab, som samtidig var finale
for divisionskydningerne.
Vores interne klubmesterskab blev
afsluttet med luftgevær og luftpistol.
Der var i alt 118 skydninger i den
samlede sæson. Vi har slået nogle
klasser sammen, så beslægtede klas–
ser kun giver én klubmester. I kan se
resultaterne på vores hjemme–side:
http://skyttelaugetlyngby.dk/resultat
er.html og her i bladet.
Ved Ø-stævnet, som vi arrangerede
sammen med Lyngby-Taarbæk skyt–
terne, var der en meget lille tilslut–
ning, hvis der ikke var SKL skytter
som bidrog, kunne de udefra kom–
mende skytter tælles på én hånd. Vi
fik dog en førstepræmie i std. pistol
.22 senior: Egon Weinreich. Vi var der
både torsdag og lørdag med flere
hjælpere, men ingen skytter, - så det
vil vi ikke deltage i mere.
Det gik meget bedre med DGI Nord–
sjællandsmesterskabet som også blev
afholdt en torsdag og en lørdag. Her
var der 128 skydninger og vores Meyton anlæg fungerede til alles tilfredshed. Vi fik flere førstepladser og et par
Nordsjællandsmestre: Jens Hartvig
std. pistol voksen 1 med 282/93 point
og Jens Jakob Haugaard luftpistol
voksen 1 med 283/93 point. Se alle
resultaterne på hjemmesiden.
Vi har stadig fyldt helt op på instruk–
tionshold, som vi har afholdt i januar
og marts måned, og det ser ud til at
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maj holdet også bliver fyldt op. Det er
et godt koncept, da vi sikrer os en
ensartet orientering om sikkerheds–
bestemmelser, våbenhåndtering og
teknik.
Vi står foran et par store arbejdsop–
gaver med vedligeholdelse af vores baner. Polytermo kasserne som opsamler blyet er fyldt op. Der er indkøbt en
kraftig støvsuger og vi forbereder
nogle arbejdsdage/eftermiddage hvor
I er hjertelig velkomne. Vi skal samtidig have skrabet bly fra gulvet op og
efterset gummidugen, da den er blevet
beskadiget af det tunge bly.
Foråret er på vej og der er flere pistolterrænskydninger det er muligt at deltage i, og da vi har fået gang i sekundanlægget er der rig mulighed for at
træne. Ring til Henrik, så skal han
nok melde jer til.
John

Terræn skydning – pistol i
foråret. Er det noget for dig?
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klubvåben og venlige klubkammerater
vil gerne hjælpe med transporten af
våben og amunition.
Tilmelding evt. betaling er gennem en
person, så vi kommer på hold sammen. Man skyder med .22, 9mm, Revolver eller andet ift. arrangementet.
Pris er ca. 70-90 kr. pr. runde, man
deltager i og en runde tager typisk 1,5
– 2 timer. Man opdeles i hold med 6
skytter fra ens klub. Der er typisk af 6
til 8 forskellige stationer, hvor der er
opstillet forskellige målskiver. Man
har 5 skud til at ramme på tid (10 til
18 sekunder) og afstanden til målskiverne varierer (12 til 60 meter). På
nogle stationer er en del af skiverne
kun synlige i nogle sekunder, eller
dukker først op efter eks. 10 sekunder. Man kan komme til at skyde
(liggende, knælende eller stående).
Efter skydning på en station optæller
holdet point, og der tapes huller.

Foråret er på vej og derfor også tid til
terrænskydninger.
Terrænskydning
foregår udendørs og afvikles mange
forskellige steder i landet, b.la. på
Sjælland – se kalenderen.
Billede, der tælles point og tapes huller

Der skydes på 60 meter afstand
Vi er nogle stykker der er medarran–
gører på Hanebjerg den 7. maj med
b.la. opstilling og afviklingen heraf.
Man kan godt deltage selvom man ikke har eget våben eller en transporttilladelse. Der er mulighed for lån af

Det er udfordrende og en helt anden
form for skydning end på vores 15 og
25 m baner. Det er ikke så let, som
det ser ud, der er mange faktorer,
man skal tage højde for og så er det
sjovt at deltage og være med.
Kørsel, mad, tøj, våben, amunition og
andre praktiske ting skal vi nok fortælle om, så hvis du har mod på at
deltage, spørg i Kassen eller en fra Bestyrelsen.
Povl Martens
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den

2/5
9/5
13/6
8/8

1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
Sidste træningsdag i Lyngby
Første træning i Lyngby

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Fredag den 14/4
Søndag den 23/4
Lørdag den 29/4
Tirsdag den 2/5
Søndag den 7/5
Søndag den 7/5
Tirsdag den 9/5
Tirsdag den 13/6
To-Sø d. 29/6 – 2/7
Søndag den 18/6
Tirsdag den 8/8
Lø-Sø den 19+20/8

Kalvebod (terrænmæssig hurtigskydning)
Pistolterræn Kulsbjerg
Pistolterræn Igelsø
1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
Pistolterræn – SKL medarrangør
Divisionsturnering i Lyngby Idrætsby
2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
Sidste træningsdag i Lyngby
Landsstævne Ålborg https://www.dgi.dk/landsstaevne
Pistolterræn Tubæk
Første træning i Lyngby
Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Torsdag den 13/4

Geværterræn Vigersted

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
To-Sø d. 29/6 – 2/7
Landsstævne Ålborg https://www.dgi.dk/landsstaevne
Lø-Sø den 19+20/8
Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 50m + 200m
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst dagen
før. MVH Michael Prætorius

Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.

Klubmesterskab på gevær
Igen i år har vi holdt klubmesterskab
over to tirsdage. Det har givet en del
flere skytter, og lidt mindre ventetid
på vores 2 luftriffler. Så ”tommel up
for det”. Som nået nyt, bliver alle
resultater lagt direkte ind i vores
anlæg. Og det er da også gået relativt
smertefrit, at vælge klubmesterskab

på tabletten i opholdslokalet
forbindelse med klubmesterskabet.

i

Ligeledes kan der nu ses resultater på
vores hjemmeside. Men for en god or–
dens skyld vil jeg formidle listen her.
Der er blevet skudt i næsten alle klas–
ser med følgende resultater:
Salongevær, 15m. - Klasse Børn 2
1. Noah Bøggild
186/00
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Salongevær, 15m. - Klasse Børn 3
1. Lucas Jensenius
183/00
2. Sander Jensen
180/00
3. Thomas Bech
172/00
Salongevær, 15m. - Klasse Junior 2
1. Ras Vinter Rasmussen
191/00
2. David V. Sørensen
174/00
Salongevær, 15m. – Klasse
UNG Åben 1
1. Jeannette Frost
196/00
Salongevær, 15m. - Klasse Voksen
Stilling 3
1. John Aarø Mortensen
183/00
2. Michael Petersen
167/00
3. Michael Prætorius
166/00
4. Henrik Bech
159/00
5. Benjamin Thaulow
140/00
6. Dennis D. Bøggild
137/00
7. Steen B. Sørensen Vevest 126/00
8. Poul Martens
076/00
Salongevær, 15m. - Klasse Senior 3
1. Jesper B. Erichsen
186/00
2. Folmer S. Gørtz
183/00
3. Anker Hoch
179/00
4. Carl Nielsen
175/00
Salongevær, 15m. - Klasse Voksen
Åben 3
1. Tommy Kahn
179/00
2. Willi Christian Vevest
172/00
Luftgevær, 15m. - Klasse Børn 3
1. Lucas Jensenius
176/02
Luftgevær, 15m. - Klasse Junior 2
1. Jacob Bøgh Thomsen
181/00
2. Nicolai Hechtl
172/00
Luftgevær, 15m. - Klasse UNG
Åben 1
1. Jeannette Frost
197/08
Luftgevær, 15m. - Klasse Voksen
Stilling 3
1. Michael D. Jensen
156/00
2. Michael Prætorius
134/00
3. Henrik Bech
129/00
4. John Aarø Mortensen
122/00
Luftgevær, 15m. - Klasse Senior 2
1. Jesper B. Erichsen
185/03
2. Folmer S. Gørtz
178/02
3. Anker Hoch
169/01
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4. Michael Czochara
160/01
Luftgevær, 15m. - Klasse Voksen
Åben 2
1. Per Nielsen
194/03
2. Tommy Kahn
186/00
3. Marcus D. Jensen
178/00
Michael Prætorius

Referat fra Skyttelauget
Kgs. Lyngby generalforsamling mandag den 27/2 2017
Punkt 1) Valg af dirigent. Svend Probst blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Punkt 2) Formandens beretning:
Vi har haft et overvældende år, hvor
først og fremmest ibrugtagning af vo–
res nye skydebaner i maj måned var
en virkelighed. Jeg vil gerne takke alle
de frivillige, ingen nævnt – ingen
glemt, som har været med til at få vores baner til at fremstå som de gør.
Der har været en stor tilgang af nye
skytter som har krævet en stor indsats fra vores instruktører. Vi har haft
skytter i Sverige og deltagelsen ved
divisionturnering på pistol har været
fantastisk.
Indretningen af skydebanen har også
budt på et sponsorat i form af et TV,
som er skænket af vores medlem Dennis Bøggilds murerfirma – tusind tak.
Af andre store investeringer, skal
nævnes mange nye våben: 2 stk.
CZ’er og 5 stk. Feinwerkbau, ligesom
vi har indkøbt et ekstra våbenskab og
ekstra kraftige hylder til de skabe,
som vi indkøbte sidste år.
Når vi nu er ved det finansielle, så har
vi også fået et andet sponsorat fra Firmaet Atkins, som er blevet brugt til
fremstilling af sweatshirts i en flot blå
farve. Alle fra bestyrelsen, instruktører og kassemestre er blevet udstyret
med disse. Vi har fået fremstillet 10
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stk. mere og dem håber jeg, at de som
repræsenterer foreningen ved de forskellige konkurrencer, vil købe. Foreningen giver et stort tilskud.
Tilslutning om tirsdagen har været
stødt stigende, og vi har fået mange
nye medlemmer. Men der er desværre
også nogle, vi har slettet pga. manglende kontingentbetalinger. Vi endte
med et plus på 44. Denne store tilslutning har også betydet, at vi pr. 1.
jan. 2017 åbner en time før. Husk at
vi skal være ude af stadions område,
så vagten kan lukke kl. 23.
Vi har en del, der skyder og ikke kan
ramme. Specielt ved grov på 25 meter.
Vi vil påtale det og henstille til, at
man prøver med en mindre pistol. Der
er alt for mange huller i træværket.
Vores tiltag med at afholde introduktion over to tirsdage hver anden
måned, er en kæmpe succes. Holdene
bliver booket flere måneder frem. Det
er ikke tilladt for gamle skytter at tage
familie, venner eller kammerater med,
UDEN de har været på et introduktionskursus. Vi vil sikre, at alle, der
skyder, har fået det samme at vide
med hensyn til sikkerhed, våbenbetjening og teknik.
Vi har haft et par på hjælpetrænerkursus i pistol, og vi har to som netop
har afsluttet pistol træner1 kurset.
Der har været to mand på ”transport”
kursus, så vi nu lovligt kan hente
mere end 80 kg ammunition pr. bil.
Divisionsturnering på 15 meter pistol
har haft en fin tilslutning, hvor SKL
stillede med to hold i 15/16, hvor 1.
holdet blev nr. 3 i 1. Division, 2. Holdet forblev i 4. division. Til turneringen
16/17 stiller vi med tre hold og vi skal
have finale i Lyngby d. 2. og 4. marts.
Der har på det sidste være et par missere med hvem, der deltager, så vi har
desværre mistet nogle vigtige point.
Klubmesterskaberne, som blev afvik-
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let over hele året, har haft en glædelig
fremgang med væsentlig flere, som
deltager både i pistol og gevær. Det
blev til 55 skydninger. Vi er i gang
med 16/17 og her ser det ud til at
endnu flere deltager.
På riffel fronten har der været meget
stille. Langdistance og terræn har kun
et par deltagere og ved DGI Nordsjælland mesterskabet var der kun to
deltagere – ingen pistolskytter! Ved
Hanebjergstævnet var der slet ingen
fra SKL.
Jeg vil opfordre alle til at se på vores
hjemmeside under ”aktiviteter”, hvor
vi
forsøger
at
lægge
alle
de
konkurrencer ind, der er på Sjælland
samt DM’er. Tag fat i den ansvarlige
for henholdsvis pistol/gevær/terræn,
så skal vi nok tilmelde jer. Vi vil ikke
være barnepiger og ringe rundt, man
må selv op på dupperne.
Der har været afholdt våbeneftersyn
over to tirsdage, og der var meget få,
som ikke dukkede op, men alle har
efterfølgende fremvist deres våben til
formanden. Alt passede i forhold til
våbenlisterne fra Vingsted. Jeg skal
dog minde pistolskytterne om, at de
skal være aktivt skydende for at bibeholde deres tilladelse. Der er enkelte,
der skal møde op noget oftere, men de
vil snarest blive kontaktet af formanden, og vi vil håndhæve det på det kraftigste.
Til sidst vil jeg gerne takke min
bestyrelse (incl. Claus, som har valgt
at udtræde i maj mdr.) for et meget
fint samarbejde i 2016, også en tak til
redaktøren af vores blad. Tak til alle
dem, som har hjulpet med ved firmaarrangementerne i årets løb. Vi står
foran mange arrangementer: DGI
Nordsjællands mesterskab for pistol,
LyngbyTaabæk kommune afholder
Forårsfestival for 6.-7. Klasser, og der
er flere firmaer, som har vist interesse
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for vores set-op.
Da der ikke var bemærkninger til beretningen, blev den vedtaget.
Punkt 3)

Kassereren gennemgik regnskabet og
gjorde rede for de væsentlige afvigende punkter. Der har været meget aktivitet for våbenregistrering, derfor er
der indtægter / udgifter for 9.960
kr./10.800 kr. Der har været mange
firmaarrangementer, og derfor er der
indtægter på 11.225 kr. for dette. Der
er ekstraordinært købt våben for
74.825 kr. og salg af gamle våben for
21.300 kr. og at Lyngby stadion har
kostet 225.325 kr. inkl. tilskud
180.000 kr. fra skydebaneforeningen
Danmark.
Revisoren har godkendt regnskabet,
og med ros til kasserer for et flot stykke arbejde.
Spørgsmål til regnskabet.
Et spørgsmål, hvad udgør posten
medlemsblad på 6.800 kr.? Svaret til
dette er, at det er kuverter og porto.
Bladet er trykt uden omkostninger.
Køb af våben for 74.825 kr., hvorfor
afskrives de ikke. Svaret til dette er,
at foreningens fane og våben overgår
til DDS nordsjælland, såfremt foreningen opløses.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.
Punkt 4)
Fastsættelse af kontingent.
Formanden fremlagde, at kontingent-
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et blev hævet til 500 kr. for voksne og
300 kr. - for børn sidste år.
Spørgsmål til kontingentet. Hvorfor er
det så lavt? Hvortil formanden kunne
fortælle at foreningen pt. ikke har behov for et større kontingent. Kassereren opfordrede medlemmerne til at
overføre kontingentet automatisk til
foreningen. Vi er pt. over 200 medlemmer, men ikke alle har betalt endnu. Kontingentet blev vedtaget af
generalforsamlingen.
Punkt 5) Indkommende forslag.
Et medlem har fremsendt et forslag til
formanden. Det havde imidlertid et
indhold der ikke kunne vedtages på
en generalforsamling. Forslaget blev
inden generalforsamlingen omformuleret til en opfordring til foreningen til
at øge aktiviteten med at sælge tøj
med foreningens logo. Forslaget
/opfordringen
blev
fremlagt
forsamlingen og taget til efterretning
af bestyrelsen.
Punkt 6) Valg af Kasserer: Povl Martens er villig til genvalg og blev valgt.
Punkt 7) Valg af Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Bech og Michael Prætorius er villig til genvalg og blev begge
valgt.
Punkt 8) Valg af Suppleanter:
Michael Pedersen og Pavel Ibenforth
blev forslået og valgt.
Punkt 9) Valg af Revisor: Svend
Probst er villig til genvalg og valgt.
Punkt 10) Valg af Revisorsuppleanter: Mikkel Holmgren blev valgt.
Punkt 11) Eventuelt.
Formanden takkede Willy Trebbien for
70 års medlemskab. Samt AnnCathrin Ingor og Richard Gullendorff
for 25 års medlemskab. Undertegnede
takkede formanden John Mortensen
for 50 års medlemskab.
Et spørgsmål om hvilken aktivitet der
har været på foreningens biathlonrifler. Der er blevet skudt med dem,
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men ikke med løbe aktivitet.
Efter endt dagsorden takkede formanden for god ro og orden og en tak
til dirigenten.
Referent, Michael Prætorius

Nordsjællandsmesterskab og
divisionsfinale, pistol 2017
Torsdag d. 2 marts midt på eftermiddagen sidder vi klar ved indskrivningsbordet. Vi er klar til at starte
dette års nordsjællandsmesterskab i
pistol op, og det er ikke uden lidt
sommerfugle i maven.
Forberedelserne startede allerede i
2016, hvor vores formand arbejdede
målrettet på at få lov til at afvikle dette stævne. Aftalerne falder på plads
med DGI ved årsskiftet, og vi kan gå i
gang med planlægningen. Der bliver
lagt mange timer i forberedelsen, og
det er på trods af alt det nye, vi skal
prøve for 1. gang, med en god fornemmelse i maven vi går i gang. Det
er dog ikke uden at vi lige fik testet
stressniveauet nogle timer før. To timer før åbningstid starter vi banerne
op, og en enkelt bane virker ikke. En
super redning fra vores Meyton leverandør, Poul Lamhauge, gjorde, at der
ca. 45 min. senere stod en erstatningscomputer på standpladsen. Det
var tæt.
Vi åbner stævnet en halv time før første skydetid, og alt forløber heldigvis
som det skal. Der er selvfølgelig lidt
småting, blandt andet med Meyton
anlægget. Men heldigvis aldrig noget
skytterne opdager under stævnet,
som blev afviklet til alles tilfredshed.
Der blev afviklet 128 skydninger i alt
torsdag og lørdag, og der var udelukkende roser fra regionens skytter.
Både for afviklingen af stævnet, men
også for vores fine baner.
Man kunne ikke se af deltagerlisterne,
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at dette var en hjemmebaneskydning
for SKL, men vi kan jo ikke gøre så
meget mere end at opfordre folk til at
deltage. Der var til gengæld nogle
pæne placeringer på resultatlisten. 3
mesterskabsmedaljer og 6 klassemedaljer i de 18 klasser der blev skudt i.
Divisionsfinalen var der ikke den
store spænding omkring i år. Det gik
som forventet, at førsteholdet med en
tredjeplads bliver i 1. div. Andetholdet
med en andenplads rykkede op i 3.
division. Og tredjeholdet med en tredjeplads tager et år til i 4. div.
Vi fik rigtig mange medaljer i mesterrækken:
Guld i cal. .22 :
Jens Hartvig = Nordsjællandsmester
Sølv i cal. .22: Jens-Jakob Haugaard
Sølv i luft: Jens- Jakob Haugaard
Følgende fik medaljer i klassene:
Guld i .22, voks. 1 hånd-1:
Jens Hartvig
Guld i .22, voks. 2 hånd-2:
Chris Jørgensen
Guld i .22, voks. 1 hånd-4:
Ethan Ingholt
Guld i luft, voks. 1 hånd-1:
Jens- Jakob Haugaards
Sølv i .22, Jun: Sven Boeg
Bronze i .22, voks. 1 hånd-4:
Mikkel Holmgren

Sidst men ikke mindst skal der lyde
en stor tak til de frivillige som stillede
op til at få dette arrangement til at
lykkes.
Jakob

